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Předložený elaborát je zpracován na důležité a aktuální téma zaměřené 

především na  platnou právní úpravu dávek nemocenského pojištění a státní sociální 

podpory poskytovaných ženám z důvodu těhotenství a mateřství, ale zabývá se též 

vývojovými trendy ve zkoumané oblasti.

Text diplomové práce o  rozsahu 63 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen 

do osmi částí dále podrobněji členěných. V úvodní kapitole autorka stručně nastiňuje 

vývoj  sociálního zabezpečení na území dnešní ČR  od 18. století až po současnost. 

Následující část je věnována charakteristice mezinárodních organizací působících 

v oblasti sociálního zabezpečení a nejdůležitějším dokumentům mezinárodního a

evropského práva i práva EU vztahujícím se k ochraně těhotných žen a matek. Další 

kapitoly se obsahově zaměřují na platnou právní úpravu zabezpečení těhotných žen 

a matek v ČR. Jak sama autorka uvádí, zvolila zvláštní způsob postupu při 

zpracování zvoleného tématu, kde se nejprve zabývá poskytování příslušných dávek 

nemocenského pojištění a státní sociální podpory poskytovaným ženám v době 

v těhotenství, v souvislosti s porodem a poté dávkami, které náležejí z důvodu  péče

o dítě.. V samotném závěru práce autorka shrnuje hlavní poznatky, k nimž dospěla,  

hodnotí platnou právní úpravu a v této souvislosti uvádí i vlastní návrhy de lege 

ferenda.

Je možno konstatovat, že autorce se podařilo zvolené téma zvládnout a 

obsahově vyčerpat. Z hlediska formálního se diplomová práce vyznačuje přehlednou 

strukturou. Některé názvy subkapitol však nejsou vhodně zvoleny ( např. 4.1 a 4.2 –

dávky sociálního zabezpečení vyplývající ze zákona…). Z hlediska věcného 

nevykazuje sice elaborát zásadní nedostatky, ale obsahuje řadu neobratných 

formulací (např. str. 4 – provést systematiku zabezpečení žen, str. 39 – nevykonává 

práci přes noc,  str. 61 - ..zneužívání dávky účelným pořizováním si dalších dětí.) či 

nepřesností vyskytujících se v textu. Na str. 27  je v první větě chybně uveden den 

vzniku nemocenského pojištění, na str. 38 není přesně uveden důvod poskytování 



vyrovnávacího příspěvku (srov. § 42 odst. 1 písm a) zák. č. 187/2006 Sb.), na str. 40 

je nevhodně použit  pojem „přeložení“ v souvislosti se změnou druhu vykonávané 

práce, nepřesné je též tvrzení uváděné na str. 47 v prvním odstavci, chyba se 

vyskytuje též na str. 48 , kde autorka uvádí peněžitou pomoc v mateřství jako dávku 

státní sociální podpory.

Přes výše uvedené připomínky je možno předloženou diplomovou práci   

doporučit k obhajobě..

Navrhuji, aby diplomantka v rámci diskuse při obhajobě podrobněji pohovořila 

o svých návrzích de lege ferenda uváděných v závěru práce.
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